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uji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya
Balai Arkeologi Maluku dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) tahun 2017 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah
mengamanatkan kepada instansi pemerintah untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja
(LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya.
LAKIP Balai Arkeologi Maluku tahun 2017 ini menginformasikan pencapaian kinerja
sebagaimana yang ditetapkan dalan perjanjian kinerja/ kontrak kinerja Kepala Balai Arkeologi
Maluku.
LAKIP ini merupakan media akuntabilitas kinerja dan sebagai alat umpan balik dalam
pengambilan keputusan yang bermanfaat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good
governance) dan pemerintahan yang bersih (clean goverment).
Melalui LAKIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang
telah dihasilkan Balai Arkeologi Maluku selama tahun 2017. Semoga laporan kinerja ini dapat
dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi perencanaan program dan anggaran, serta perumusan
kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan di tahun mendatang.

Ambon, 22 Januari 2018
Kepala Balai Arkeologi Ambon,

Drs. Muhammad Husni, M.M.
NIP 196802011993031002

Kata Pengantar

|

i

LAPORAN KINERJA

2017

aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen
pertanggungajawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Arkeologi Maluku, yang
diakomodir dalam program, kegiatan dan anggaran tahun 2017. Penyusunan LAKIP ini
bertujuan untuk memberikan informasi atas capaian kinerja Balai Arkeologi Maluku secara
akuntabel kepada pimpinan unit Pembina, yaitu Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, unit kerja yang
terkait serta instansi pemerintah lainnya. Hasil capaian kinerja yang diuraikan dalam Lakip ini
adalah merupakan perwujudan dari dokumen perjanjian kinerja/ kontrak kinerja Kepala Balai
Arkeologi Maluku tahun 2017.
Pengukuran capaian kinerja (target) menggunakan metodologi analisis tertentu dan
melakukan perbandingan antara target dengan realisasi serta perbandingan capaian kinerja
dengan sasaran strategis.
Capaian kinerja tahun 2017 secara kumulatif mencapai 100% dan realisasi anggaran
sebesar Rp 5.198.207.372 atau 99,06% dari total keseluruhan anggaran yang tersedia sebesar Rp
5.247.337.000 dengan sisa anggaran sebesar Rp 49.129.628.
Terjadi perbedaan pagu anggaran tahun 2017 dari Rp 5.163.337.000 menjadi Rp
5.247.337.000 karena dalam perjalanan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran tahun
2017 terjadi penambahan anggaran dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud
sebesar Rp 84.000.000,- untuk belanja pegawai yaitu kekurangan dana dalam pembayaran gaji
PNS.
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 Foto: Kantor Balar Maluku

ilayah kepulauan Maluku merupakan wilayah yang boleh dibilang kaya akan
tinggalan masa lampau. Wilayah Maluku kaya akan tinggalan masa prasejarah.
Bahkan di beberapa tempat, tinggalan prasejarah masih merupakan tradisi
berlanjut (living traditions) sampai dengan saat ini. Banyak referensi yang mencatat sejarah
kepulauan ini dari syiar Islam, masa kolonial, bahkan hasil penelitian para ahli antropologi
maupun arkeologi mencatat banyak tinggalan masa prasejarah, Islam, sampai kolonial dapat
ditemukan di berbagai daerah di Kepulauan Maluku. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk
menggali secara intensif potensi sumberdaya tinggalan arkeologi dalam kerangka rekonstruksi
budaya atau proses budaya masa lampau yang berada di wilayah Kepulauan Maluku, maka
pemerintah Republik Indonesia membentuk unit pelaksana teknis (UPT) Balai Arkeologi Maluku
yang berkedudukan di Kota Ambon. Pembentukan Balai Arkeologi Maluku sangatlah strategis,
bertujuan untuk menggali potensi sumberdaya tinggalan arkeologi dari masa prasejarah, masa
Islam dan masa kolonial. Data atau informasi tersebut sangat diperlukan dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dalam sejarah kebudayaan bangsa Indonesia yang sangat penting artinya
dalam kehidupan dimasa lampau, masa kini dan masa mendatang.
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Keberadaan Balai Arkeologi Maluku memiliki
peranan yang sangat strategis dalam merekonstruksi
sejarah budaya, mengembangkan dan memanfaatkan
sumber

daya

arkeologi

untuk

keperluan

ilmu

pengetahuan, kebudayaan dan menunjang ekonomi
masyarakat dalam bentuk aktifitas kepariwisataan di
daerah, terutama dalam upaya penguatan jadiri dan
karakter bangsa pada era globalisasi saat ini. Hasil-hasil

 Gambar: Peta Prov. Maluku

penelitian arkeologi adalah suatu data atau informasi
budaya dimasa lampau sebagai sumber pengetahuan
(pendidikan) tentang kehidupan masa lampau dan
bermanfaat untuk memperkukuh jati diri dan karakter
bangsa (kebudayaan) dalam kehidupan masa kini dan
mendatang terutama dalam menjalin hubungan dan
komunikasi,

baik

antar

masyarakat,

maupun

komunitas
dalam

yang

konteks

ada

di

hubungan

pergaulan antar bangsa.
Hasil-hasil penelitian telah dipublikasikan dalam
bentuk

laporan,

tulisan

ilmiah,

penerbitan

forum

 Gambar: Peta Prov. Maluku Utara

arkeologi secara berkala, seminar, pameran dan sosialisasi kepada masyarakat dimana penelitian
dilaksanakan dan masyarakat luas.
Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 27 tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Arkeologi menyebutkan bahwa Balai Arkeologi yang selanjutnya
disebut BALAR, adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang
penelitian dan pengembangan arkeologi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Badan Penelitian dan Pengembangan dan secara teknis bertanggungjawab kepada Kepala Pusat
Penelitian Arkeologi Nasional. Balai Arkeologi Maluku berkedudukan di Kota Ambon, Provinsi
Maluku, dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
Tugas
Tugas Balai Arkeologi Maluku adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan arkeologi di
wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Fungsi
Fungsi Balai Arkeologi Ambon adalah:
a.

Penelitian arkeologi;

b.

Perawatan dan pengawetan benda arkeologi hasil penelitian;
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c.

Pendayagunaan hasil penelitian arkeologi;

d.

Publikasi dan dokumentasi hasil penelitian benda-benda arkeologi;

e.

Pelakasanaan urusan ketatausahaan BALAR.

Rincian Tugas
Rincian tugas Balai Arkeologi adalah sebagai berikut:
a.

Melaksanakan penyusunan program kerja Balai;

b.

Melaksanakan pencarian situs dan benda-benda
arkeologi;

c.

Melaksanakan analisis dan interpretasi situs dan
benda-benda arkeologi ;

d.

Melaksanakan penyimpanan dan pengamanan
benda-benda arkeologi;

e.

Melaksanakan

perawatan

dan

pengawetan

benda arkeologi hasil penelitian di wilayah
kerjanya;
f.

Melaksanakan pendayagunaan benda arkeologi
hasil penelitian di wilayah kerjanya;

g.

Melaksanakan publikasi dan dokumentasi hasil
penelitian situs dan benda-benda arkeologi di
wilayah kerjanya;

h.

Melaksanakan inventarisasi dan penyusunan data

 Foto: Lukisan cadas tapak tangan di Kisar

benda-benda arkeologi di wilayah kerjanya;
i.

Melaksnakan urusan hubungan masyarakat;

j.

Melaksanakan kemitraan di bidang penelitian arkeologi di wilayah kerjanya;

k.

Melaksanakan pemberian bantuan teknis dibidang penelitian arkeologi di wilayah kerjanya;

l.

Melaksanakan bimbingan edukatif kultural kepada masyarakat tentang situs dan benda
arkeologi di wilayah kerjanya;

m. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang penelitian arkeologi di wilayah kerjanya;
n.

Melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, per-suratan
dan kearsipan, barang milik negara dan kerumahtanggaan Balai;

o.

Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Balai;

p.

Melaksanakan penyusunan laporan Balai dan

q.

Melaksanakan urusan perpustakaan Balai.
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Struktur Organisasi
Struktur Organisasi dan Tata Kerja BALAR terdiri atas:
a.

Kepala;

b.

Subbagian Tata Usaha, dan

c.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya Bagan Struktur organisasi BALAR dapat digambarkan sebagai berikut:
Kepala Balai Arkeologi

Sub Bagian
Tata Usaha

Jabatan Fungsional Peneliti

Jabatan Fungsional Umum

Visi Balai Arkeologi Maluku untuk periode lima tahun (2015 – 2019)

”Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan arkeologi yang berdayaguna
dalam meningkatkan ilmu pengetahuan (pendidikan) serta menjaga dan
memelihara jati diri dan karakter bangsa.”
Sebagai upaya mencapai visi yang ditetapkan tersebut, Balai Arkeologi Maluku menjalankan
empat misi, yaitu:
a.

Mewujudkan data arkeologi yang akurat di wilayah kerja melalui penelitian arkeologi yang
berkesinambungan;

b.

Membangun jatidiri dan karakter bangsa melalui pemasyarakatan pengem-bangan hasil
penelitian arkeologi;

c.

Mengusulkan rekomendasi hasil penelitian untuk pelestarian dan pemanfaatan sumber daya
arkeologi;

d.

Melakukan kerjasama penelitian dan pengembangan arkeologi dengan stakeholder di
wilayah kerja.

Adapun tujuan strategis yang akan dicapai Balai Arkeologi Maluku selama 5 (lima) tahun ke
depan yaitu:
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Meningkatkan kuantitas dan kualitas data arkeologi untuk bahan informasi dalam
meningkatkan ilmu pengetahuan (pendidikan);

2.

Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian arkeologi melalui penyebarluasan informasi dan
pemasyarakatan pengembangan hasil penelitian arkeologi.
Agar visi dan misi yang ditetapkan dapat terwujud dengan baik diperlukan penerapan tata

nilai yang sesuai bagi seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tujuh tata nilai yang menjadi
dasar bagi seluruh pegawai di lingkungan Kemendikbud antara lain: memiliki integritas, kreatif
dan inovatif, inisiatif, pembelajar, menjunjung meritokrasi, terlibat aktif, dan tanpa pamrih.
Aspek Strategis Internal: Sumber Daya Manusia (SDM)
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Arkeologi Maluku didukung SDM
berjumlah 28 orang, dengan komposisi sebagaimana tabel berikut:
No.

Nama Jabatan

Jumlah (Orang)

1.

Kepala Balai Arkeologi (Administrator)

1

2.

Kepala Subbagian Tata Usaha (Pengawas)

1

3.

Peneliti Madya

2

4.

Peneliti Muda

1

5.

Peneliti Pertama

3

6.

Pengolah Data Arkeologi

1

7.

Pengolah Bahan Informasi

1

8.

Penyusun Program, Anggaran, dan Laporan

1

9.

Bendahara Pengeluaran

1

10.

Pengolah Data Surat Perintah Membayar

1

11.

Pengolah Data Barang Milik Negara

1

12.

Penata Dokumen Keuangan

2

13.

Pemroses Mutasi Kepegawaian

2

14.

Pengadministrasi Persuratan

1

15.

Pengadministrasi Kerumahtanggaan

2

16.

Petugas Perpustakaan

1

17.

Pengemudi

2

18.

Satpam

2

19.

Pramubakti

2
Jumlah

28
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Aspek Strategis Eksternal
Wilayah kerja Balai Arkeologi Maluku meliputi wilayah Provinsi Maluku, yang terdiri dari
tujuh kabupaten dan dua kota serta wilayah Provinsi Maluku Utara yang terdiri dari enam
kabupaten dan satu kota. Dengan kondisi letak geografis dan data sejarah budaya masa lampau,
wilayah ini sangat berpotensi menghasilkan data arkeologis. Hal ini diperkuat dengan indikator
berbagai ilmuan dari berbagai belahan dunia tertarik bahkan telah melakukan penelitian di
beberapa tempat. Pembentukan Balai Arkeologi Maluku sangat strategis untuk melakukan
penelitian arkeologi di seluruh wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
Permasalahan Utama
Dalam lingkup tugas Balai Arkeologi Maluku, diidentifikasi beberapa permasalahan utama
terkait dengan Pengembangan sumber daya kebudayaan belum maksimal, antara lain:
1.

masih banyak tinggalan budaya masa lampau yang belum tersentuh karena berbagai faktor
keterbatasan terutama SDM, anggaran dan peralatan;

2.

situs dan tinggalan arkeologis pada umumnya berada di wilayah terpencil atau wilayah yang
sulit dijangkau alat transportasi sehingga berdampak terhadap besarnya biaya eksplorasi
dalam kegiatan penelitian yang dilakukan;

3.

pengembangan hasil penelitian arkeologi belum maksimal;

4.

penyebarluasan informasi hasil penelitian arkeologi belum maksimal;

5.

partisipasi masyarakat dalam pembangunan arkeologi terutama dalam pelestarian warisan
budaya belum efektif, masyarakat bukan hanya sebagai objek (sasaran) pembangunan tetapi
juga sebagai subjek (pelaku) pembangunan itu sendiri;

6.

kerjasama kemitraan di wilayah kerja belum terjalin dengan baik, sehingga penanganan
sumberdaya arkeologi masih berdasarkan kepentingan masing-masing lembaga/ institusi
(pemangku kepentingan);

7.

peran serta masyarakat belum sesuai dengan harapan terutama dalam upaya perlindungan
terhadap kemungkinan rusak dan hilang benda-benda tinggalan arkeologi karena tindakan
manusia.
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 Foto Udara: Rumah Peradaban ”Jelajah Pusaka Bahari”
dilaksanakan di atas fery di Teluk Ambon

encana Strategis Balai Arkeologi Maluku periode 2015-2019, telah disusun dengan
mengacu kepada Rencana Strategi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Rencana
Strategi Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud serta Rencana Strategis
Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, dengan mempertimbangkan aspek strategis internal,
eksternal dan permasalahan dalam pembangunan ekosistem kebudayaan dilingkungan
Kemendikbud serta permasalahan di lingkungan Balai Arkeologi Maluku.
Adapun Sasaran Strategis yang ditetapkan Balai Arkeologi Maluku adalah meningkatnya
kesadaran dan pemahaman masyarakat akan arti pentingnya tinggalan arkeologis dalam
kehidupan masa lampau, masa kini dan masa mendatang untuk mendukung kemajuan ilmu
pengetahuan serta terwujudnya karakter dan jati diri bangsa.
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Indikator kinerja sasaran strategis
Indikator kinerja sasaran strategis yang akan dicapai Balai Arkeologi Maluku periode 2015-2019
sebagaimana tabel berikut:
Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis (SS)

Strategis (IKSS)
1.

Meningkatnya dokumen
hasil penelitian arkeologi

Target
2015

2016

2017

2018

2019

Dokumen

12

12

12

13

13

Dokumen

0

0

1

1

1

Orang

1920

1950

1950

2000

2000

Eksemplar

1200

1200

1200

1200

1200

Dokumen

0

0

1

1

1

4

4

4

4

4

2.

Meningkatnya
kesadaran dan
pemahaman
masyarakat akan arti
pentingnya tinggalan
arkeologis dalam
kehidupan masa
lampau, masa kini
dan masa
mendatang untuk
mendukung
kemajuan ilmu
pengetahuan serta
terwujudnya karakter
dan jati diri bangsa.

Usulan rekomendasi hasil
penelitian sebagai bahan
kebijakan untuk
pelestarian dan
pemanfaatan sumber
daya arkeologi
3. Meningkatnya apresiasi
dan partisipasi
masyarakat dalam
pengembangan hasil
penelitian arkeologi
4. Meningkatnya
penyebarluasan
informasi dandokumen
terbitan arkeologi
5. Meningkatnya kerjasama
penelitian dan
pengembangan
arkeologi di wilayah kerja

Satuan

6.

Meningkatnya dukungan
manajemen

Dokumen

Mengacu pada Rencana Strategis periode 2015-2019, Kepala Balai Arkeologi Maluku menyusun
perjanjian kinerja tahun 2017.
Perjanjian

Kinerja

berisikan

target

kinerja yang akan dicapai selama tahun
2017. Target kinerja tersebut merupakan

pentahapan

pencapaian

kinerja yang akan dicapai selama lima
tahun ke depan. Setiap target kinerja
yang

ditetapkan

dalam

perjanjian

kinerja tersebut dilakukan pengukuran
kinerja

untuk

mengetahui

tingkat

keberhasilan/ kegagalannya pada akhir

 Foto: Gambaran Perjalanan Tim Penelitian
di wilayah Maluku Tenggara

periode.
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Sasaran Strategis

Tersedianya hasil
penelitian dan
pengembangan
arkeologi

Indikator Kinerja

Target

Anggaran
(dalam ribuan)

Jumlah dokumen Hasil Penelitian
9 Laporan/
Arkeologi lintas disiplin dan tematis
4 Opsi
• Hasil Penelitian Arkeologi
kebijakan
- Desain dan Instrumen
- Pelaksanaan Penelitian
- Pengolahan Data dan Analisis
Jumlah rumah peradaban sebagai media 2 Lokasi
pemanfaatan hasil penelitan arkeologi
(Rumah Peradaban)

823.485

Jumlah informasi hasil penelitian dan
1050 Orang
pengembangan arkeologi
• Hasil Penelitian Arkeologi (Komponen
Evaluasi dan Publikasi)
Jumlah dokumen perencanaan dan
1 Layanan
anggaran, keuangan, kepegawaian, dan
evaluasi kinerja yang sesuai dengan
peraturan dan perundangan yang
berlaku (Layanan Dukungan Manajemen
Eselon I)

181.553

304.350

261.445

Jumlah Anggaran Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dalam Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi pada unit kerja
Balai Arkeologi Maluku Tahun 2017 sebesar Rp Rp5.163.337.000,-.
Revisi Perjanjian Kinerja
Dalam perjalanannya, pelaksanaan kegiatan dalam Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendikbud, Balai Arkeologi Maluku melaksanakan Revisi
Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Arkeologi Maluku dengan Kepala Pusat Arkeologi Nasional
menyesuaikan dengan Revisi DIPA dan terakhir pada bulan Nopember 2017 dengan anggaran
sebesar Rp 5.247.337.000,-.
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 Foto: Keceriaan siswa-siswi SMA Morotai dalam
kegiatan Rumah Peradaban

etiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dan dokumen perjanjian kinerja perlu
diketahui tingkat ketercapaiannya, hal itu untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan
suatu unit kerja dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas yang di-amanatkan.
Berikut ini disajikan uraian tingkat ketercapaian dari seluruh sasaran strategis beserta indikator
kinerjanya serta realisasi anggaran yang digunakan dalam upaya pencapaian target kinerja
tersebut.
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
Sesuai perjanjian kinerja tahun 2017, Balai Arkeologi Maluku menetapkan sasaran strategis
dengan indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2017. Berikut tingkat ketercapaian
sasaran strategis Balai Arkeologi Maluku selama tahun 2017.
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Sasaran: Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan arkeologi
Ketercapaian sasaran strategis tersedianya hasil penelitian dan pengembangan arkeologi
didukung melalui ketercapaian indikator kinerja, yaitu:
1.

Jumlah dokumen hasil penelitian arkeologi lintas disiplin dan tematis;

2.

Jumlah dokumen rumah peradaban sebagai media pemanfaatan hasil penelitian arkeologi;

3.

Jumlah informasi hasil penelitian dan pengembangan arkeologi;

4.

Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran, keuangan, kepegawaian dan evaluasi kinerja
yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Berikut tingkat ketercapaian masing-masing indikator kinerja:
Sasaran Strategis

Tersedianya hasil
penelitian dan
pengembangan
arkeologi

Indikator Kinerja
Jumlah dokumen Hasil Penelitian
Arkeologi lintas disiplin dan tematis
• Hasil Penelitian Arkeologi
- Desain dan Instrumen
- Pelaksanaan Penelitian
- Pengolahan Data dan Analisis
Jumlah rumah peradaban sebagai media
pemanfaatan hasil penelitan arkeologi
(Rumah Peradaban)
Jumlah informasi hasil penelitian dan
pengembangan arkeologi
• Hasil Penelitian Arkeologi (Komponen
Evaluasi dan Publikasi)
Jumlah dokumen perencanaan dan
anggaran, keuangan, kepegawaian, dan
evaluasi kinerja yang sesuai dengan
peraturan dan perundangan yang berlaku
(Layanan Dukungan Manajemen Eselon I)

Target
9 Laporan/
4 Opsi
kebijakan

Tahun 2017
Realisasi
9 Laporan/
4 Opsi
kebijakan

%
100.00

2 Lokasi

2 Lokasi

100.00

1050 Orang

1050 Orang

100.00

1 Layanan

1 Layanan

100.00

Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya:
Sasaran
Strategis

Tersedianya
hasil
penelitian
dan
pengembang
an arkeologi

Indikator Kinerja
Jumlah dokumen hasil
penelitian arkeologi lintas
disiplin dan tematis
Jumlah dokumen rumah
peradaban sebagai media
pemanfaatan hasil penelitian
arkeologi

Target
9 Laporan

2 Lokasi

Tahun 2017
Realisasi
9 Laporan

2 Lokasi

%
100.00

100.00

Tahun 2016
Target
Realisasi
9 Laporan 10 Laporan

3 Dok

3 Dok

%
111.11

100.00
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Jumlah informasi hasil
penelitian dan
pengembangan arkeologi

1050 Org

1050 Org

100.00

218 Org

247 Org

113.30

Jumlah dokumen
1 Layanan
perencanaan dan anggaran,
keuangan, kepegawaian dan
evaluasi kinerja yang sesuai
dengan peraturan dan
perundangan yang berlaku

1 Layanan

100.00

3 Dok

3 Dok

100.00

Dari tabel data capaian kinerja di atas, dijelaskan bahwa tahun 2017 telah sesuai dengan target
yang ditetapkan dan tidak melebihi target seperti pada tahun sebelumnya.
Indikator kinerja #1 “Jumlah dokumen hasil penelitian arkeologi lintas disiplin dan tematis”,
tingkat capaiannya telah sesuai target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 9
laporan, yang tercapai sebanyak 9 laporan penelitian arkeologi.
Kegiatan yang dapat terlaksana pada indikator kinerja ini tahun 2017 sebagai berikut:
1.

Penelitian Arkeologi Prasejarah, Dinamika Sosial Masa Holosen Akhir: Pemukiman Kuna
di Kepulauan Babar Timur;

2.

Penelitian Arkeologi Prasejarah, Dinamika Sosial Masa Holosen Akhir: Pemukiman Kuna
di Kepulauan Tanimbar Bagian Utara;

3.

Penelitian Arkeologi Islam, Jejak Pengaruh Islam di Wilayah Pinggiran Kekuasaan
Kesultanan Ternate, Pesisir Utara Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara;

4.

Penelitian Arkeologi Islam, Penelusuran Asal-Usul Identitas Komunitas Muslim Hatuhaha
di Pulau Haruku, Provinsi Maluku, Survei Dan Ekskavasi Jejak Kerajaan Islam Alaka;

5.

Penelitian Arkeologi Maritim, Budaya Maritim Penutur Austronesia di Kepulauan Maluku,
Tradisi Pembuatan Perahu di Pulau Halmahera
Utara, Provinsi Maluku Utara;

6.

Penelitian Tinggalan Sejarah Arkeologi di Morotai,
Maluku Utara;

7.

Penelitian Arkeologi Kolonial, Survey arkeologi
kolonial di wilayah Seram Selatan, Kabupaten
Maluku Tengah, Provinsi Maluku;

8.

Penelitian

Arkeologi

Kolonial,

Eskavasi

Situs

Pelabuhan Masa Kolonial di Kecamatan Saparua,
Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
9.

Penelitian Arkeologi Prasejarah, Tadisi Megalitik di
Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi
Maluku.

 Foto: Salah satu Dolmen, hasil Penelitian
Arkeologi Islam di Saparua
dilaksanakan di atas fery di Teluk Ambon
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Hasil-hasil yang dicapai dalam penelitian arkeologi selama tahun 2017 antara lain:
a. Ditemukannya data-data arkeologi;
b. Diperolehnya data dan informasi dalam konteks rekonstruksi sejarah budaya;
c. Diperolehnya informasi menyangkut potensi situs untuk kepentingan pelestarian,
pengelolaan dan pemanfaatannya bagi masyarakat di masa yang akan datang;
d. Diperolehnyai informasi dan prospek dan arah pengembangan situs dan sumber daya
arkeologi di lokasi penelitian;
e. Diperolehnya informasi tentang potensi data untuk kepentingan pendidikan bagi siswa
maupun masyarakat tentang perlunya merawat tradisi lokal.
Beberapa kendala dan hambatan yang umumnya dijumpai dalam pelaksanaan penelitian
arkeologi antara lain:
a. Lokasi situs yang cukup sulit dijangkau, baik di pegunungan atau melalui laut yang pada
musim tertentu menyebabkan tingginya resiko dan kendala perjalanan;
b. Jarak yang sangat jauh, selain memakan waktu dan biaya transportasi yang mahal;
c. Waktu penelitian tidak cukup karena sebagian waktu terpotong untuk perjalanan;
d. Komposisi tim penelitian belum memadai;
e. Kondisi sensitivitas masyarakat tentang informasi yang berhubungan dengan situs.

 Foto: Eskavasi di Situs Gua Vanvanvunu Fordata
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Indikator kinerja #2 “Jumlah dokumen rumah peradaban sebagai media pemanfaatan hasil
penelitian arkeologi”, capaian indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan
sebanyak 2 lokasi. Rumah Peradaban adalah program Pusat Penelitian Arkeologi Nasional di
bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hakekat
program ini adalah untuk menyebarluaskan segenap hasil penelitian dan pengetahuan arkeologi
kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan jawaban atas kondisi kekinian, tentang kewajiban
arkeologi untuk mengembalikan segenap pengetahuan yang diperoleh melalui aktifitas riset
yang dibiayai oleh pajak yang dibayarkan masyarakat. Dengan kata lain, Rumah Peradaban
menjadi wahana yang menyatukan kembali arkeologi dan masyarakat. Kegiatan Rumah
Peradaban tahun 2017 dilaksanakan pada dua lokasi, yaitu di Paulau Ambon dan Morotai yang
mendapat dukungan dari pemerintah daerah, melibatkan semua stakeholder di daerah dan
antusiasme masyarakat yang tinggi, terukur dari keterlibatan dan partisipasi selama kegiatan
dilaksanakan. Beragam kegiatan yang menyemarakan kegiatan Rumah Peradaban 2017 pada
masing-masing lokasi:

 Foto: Temu Jurnalis Arkeologi

 Foto: Kabalar Maluku memberi
penjelasan kepada pers saat kegiatan
Jelajah Pusaka Bahari Teluk Ambon

1. Lokasi Pulau Ambon (Arkeologi dan Media: Jelajah Pusaka Bahari Teluk Ambon):
Rancangan program Arkeologi dan Media yang digagas, adalah sebuah momentum awal,
bertepatan dengan Hari Pers Nasional, agar dunia pers dan media, serta komunitas dan praktisi
media (jurnalistik) dapat mengoptimalkan perannya menyebarluaskan informasi budaya melalui
hasil penelitian arkeologi, agar menjadi pesan kebudayaan yang meluas dan menyentuh seluruh
alam pikiran anak bangsa dan generasi sebagai cara pandang membangun identitas kebangsaan. Tujuan program ini adalah menyelenggarakan program yang dapat mempertemukan domain
arkeologi sebagai wacana dan isu-isu utama dalam dunia kerja jurnalistik sehingga menjadi salah
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satu wahana pencerdasan dan pencerahan cara pandang atau paradigma publik Indonesia
dalam membangun identitas bangsa. Bentuk kegiatan Rumah Peradaban antara lain:
o Temu Jurnalistik Arkeologi
Kegiatan ini mempertemukan komunitas jurnalistik, para wartawan yang sehari-hari
meliput berita di wilayah Kota Ambon khususnya, dan wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara
pada umumnya dengan para peneliti arkeologi. Kegiatan ini untuk berdiskusi antara peneliti
arkeologi dan bidang kebudayaan lainnya dengan wartawan menyangkut isu-isu penelitian
arkeologi

yang

penting

guna

membangun

paradigma

kebangsaan.

Selain

ajang

mempertemukan kalangan wartawan dengan para arkeolog, juga meliputi kegiatan pembekalan
atau pengenalan terhadap kerja-kerja penulisan arkeologi oleh wartawan senior yang lebih akrab
terlebih dahulu dalam kerja peliputan kegiatan penelitian dan isu-isu kearkeologian.
o Jelajah Pusaka Bahari Teluk Ambon
Kegiatan ini berupa menjelajahi sekitar Teluk Ambon menggunakan kendaraan laut,
mengunjungi situs-situs arkeologi dalam wilayah Kota Ambon yang tepatnya berada di
sepanjang pesisir Teluk Ambon. Situs-situs arkeologi tersebut meliputi situs embrio kota Ambon,
maupun situs-situs yang menjelaskan tentang peristiwa tentang masa lampau di wilayah Teluk
Ambon, baik yang berhubungan dengan proses pembentukan kota maupun aktivitas
perdagangan dan proses terciptanya dinamika sejarah budaya di wilayah kota dan Teluk Ambon.
Sambil berkeliling dengan kendaraan laut, mengunjungi situs-situs dalam Teluk Ambon,
narasumber sekaligus sebagai guide tour arkeologi Jelajah Pusaka Bahari Teluk Ambon,
menjelaskan tentang informasi arkeologi dan sejarah budaya yang berhubungan dengan
keberadaan situs. Setelah itu, membuat kesepakatan antara Balai Arkeologi Maluku dengan
komunitas wartawan sebagai peserta kegiatan untuk membuat berita dan feature arkeologi
seputar hasil kunjungan wartawan di situs-situs dimaksud. Hal ini dimaksudkan guna
menyebarluaskan informasi kearkeologian di media baik media cetak maupun media online yang
ditulis oleh para wartawan peserta kegiatan.

 Foto: Dua dari sejumlah media online dan media cetak
yang menulis tentang kegiatan Rumah Peradaban
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2. Lokasi Morotai (Morotai di Pulau Terdepan):
Pulau Morotai merupakan kawasan yang sangat strategis, memiliki nilai-nilai penting baik
dalam kerangka pengembangan ilmu, pendidikan, sejarah, kebudayaan, dan sosial religi.
Perkembangan sejarah peradaban Morotai inilah kemudian menjadi daya tarik tersendiri di
Morotai yang dapat dikembangkan sebagai salah satu destinasi untuk menarik minat wisatawan
berkunjung, terutama wisatawan asing yang memiliki ikatan bathin dan sejarah dengan masa lalu
di Morotai. Setidaknya terdapat 3 domain penting, yang dapat diajukan dalam rancangan
pengelolaan Morotai tersebut, yakni: pertama, potensi sejarah dan budaya masa lampau Pulau
Morotai, berikut tinggalan-tinggalan arkeologi sebagai bukti-bukti sejarah; kedua, ragam budaya
dalam sejarah peradaban yang panjang, memperlihatkan bahwa tradisi dan budaya masyarakat
di Pulau Morotai juga merupakan peradaban yang tua dan tentu memiliki keanekaragaman
budaya yang khas dan unik; ketiga, geografis Pulau Morotai di antara gugusan pulau-pulau lain
di wilayah Maluku Utara, sebagai negeri kepulauan, merupakan modal sangat penting dan
berharga dalam rangka pengembangunan dan pengembangan masyarakat kepulauan, yang
memiliki kekayaan potensi maritim dan agraris sekaligus. Selain itu juga kekayaan destinasi
wisata, karena keindahan pulau, daratan dan lautnya tentu menarik jika dikembangkan sebagai
paket wisata yang terintegrasi.
Bentuk kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
o Penyuluhan, Diskusi dan Bincang-Bincang Budaya
Berbincang-bincang dengan topik: “Morotai: Pulau Terdepan yang Terlupakan Menyambut
Gemilang Masa Depan” bersama pemangku kepentingan dan masyarakat dalam suasana
kekeluargaan, bertukar pikiran cerdas, santai namun memiliki target output yang konkrit menjadi
cara terbaik untuk menemukan solusi dan menyatukan persepsi. Peserta terdiri dari guru dan
siswa dari sekolah tingkat SLTP dan SLTA se-Kota Morotai.

 Foto: Bincang-bincang bersama Bupati Morotai, Bpk. Benny Laos

 Foto: Peserta Diskusi serius
memberi pertanyaan
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Pameran Arkeologi

Menampilkan parade banner dan poster yang menggambarkan masa
perang pasifik di Morotai. Selain itu juga terdapat materi yang
menggambarkan tentang migrasi Austronesia yang mencapai Pulau
Morotai.
Indikator kinerja #3 “Jumlah informasi hasil penelitian dan
pengembangan arkeologi”, capaian indikator kinerja ini sebesar 1050
orang atau 100% dari target yang ditetapkan sebesar 1050 orang.
Kegiatan yang dilaksanakan pada indikator kinerja ini antara lain
Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi dan Penerbitan Jurnal “Kapata
Arkeologi”. Untuk menghasilkan ide rancangan penelitian yang
berkualitas, diperlukan evaluasi yang

 Foto: Banner Arkeologi

melibatkan stakeholder dan pihak-pihak yang terkait

dengan kebudayaan dan kebijakan, di antaranya Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Balai
Pelestarian Nilai Budaya, Kantor Bahasa, Museum Daerah, Dinas Pariwisata Kota dan Provinsi,
Bappeda Provinsi Maluku, akademisi dari Universitas Pattimura dan Sekolah Tinggi Agama
Kristen Protestan Negeri Ambon serta beberapa pihak lain sebanyak 50 orang. Dari kegiatan
tersebut dihasilkan himpunan usul, saran dan masukan dalam upaya meningkatkan kualitas
rancangan dan laporan penelitian arkeologi di masa mendatang.

 Foto: Suasana dalam Evaluasi Hasil Penelitian Arekeologi 2017

Dari hasil Penerbitan Jurnal “Kapata Arkeologi” telah terbit Jurnal Arkeologi Volume 13
Nomor 1 (Juli 2017) dan Nomor 2 (November 2017) yang dicetak 1000 eksemplar untuk
disebarkan kepada masyarakat melalui kegiatan pameran atau sosialisasi dan didistribusikan ke
Balai Arkeologi se-Indonesia.
Kapata Arkeologi berasal dari kata 'Kapata' yaitu bahasa daerah Maluku yang artinya
tradisi menutur peristiwa-peristiwa sejarah masa lampau dalam bentuk nyanyian bersyair.
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Mengacu kepada pengertian tersebut, maka penerbitan Jurnal Kapata
Arkeologi dimaksudkan sebagai media untuk menyebarluaskan berbagai
informasi

berkaitan

berdasarkan

dengan

hasil-hasil

kebudayaan

penelitian

pada

Arkeologi

dan

masa
kajian

lampau,
ilmiah

kebudayaan. Kapata Arkeologi adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan
oleh Balai Arkeologi Maluku sejak tahun 2005. Edisi Kapata Arkeologi
diterbitkan dua kali dalam satu tahun yang pada setiap edisinya, edisi
jurnal elektronik/ejurnal dipublikasikan lebih awal daripada edisi cetak.

 Foto: Cover Jurnal Kapata

Setiap artikel yang dimuat di Kapata Arkeologi ditelaah oleh setidaknya
dua Mitra Bestari yang memiliki kompetensi dan reputasi yang tinggi. Kapata Arkeologi memuat
artikel ilmiah hasil penelitian arkeologi, sejarah, etnografi, dan disiplin lain yang berkaitan
dengan manusia dan kebudayaan.
Saat ini Kapata Arkeologi terakreditasi sebagai jurnal ilmiah nasional oleh Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI) nomor 678/Akred/P2MI-LIPI/07/2015 dan juga terakreditasi oleh
Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (RISTEKDIKTI) nomor 48a/E/KPT/2017.
Kapata Arkeologi merupakan satu-satunya jurnal ilmiah di Kemdikbud yang mendapatkan
pengakuan dan akreditasi dari dua lembaga sekaligus, yaitu LIPI dan DIKTI.
Saat ini Kapata Arkeologi sedang berusaha mencapai target tertinggi, yaitu reputasi
internasional. Sebagai jurnal ilmiah yang terakreditasi oleh LIPI dan RISTEKDIKTI, maka Kapata
Arkeologi memiliki reputasi yang sangat baik sebagai jurnal ilmiah nasional. Reputasi tersebut
didukung pula dengan pencapaian Kapata Arkeologi yang hingga saat ini tercatat berhasil
terindeks di lebih dari 100 lembaga pengindeks baik lembaga pengindeks nasional maupun
lembaga pengindeks internasional bereputasi. Dari segi diseminasi publikasi dapat dilihat
berdasarkan parameter kunjungan website Kapata Arkeologi yang tercatat secara reguler
dikunjungi oleh lebih dari 90 negara berbeda dengan rata-rata kunjungan lebih dari 200
pengunjung dari berbagai negara per harinya. Dampak ilmiah Kapata Arkeologi berdasarkan
sitasi di Google Scholar, tercatat artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan di Kapata Arkeologi
secara keseluruhan memiliki indeks sitasi di atas 100 dengan indeks-i10 dan indeks-h yang saat
ini jauh melampaui jurnal-jurnal arkeologi lainnya di Indonesia.
Atas dasar tersebut, Dewan Redaksi Kapata Arkeologi memandang perlu membawa
reputasi Kapata Arkeologi ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu menjadi jurnal ilmiah arkeologi
bereputasi internasional yang pertama di Indonesia. Untuk mendapatkan reputasi sebagai jurnal
internasional, maka Kapata Arkeologi harus mendapatkan pengakuan dari salah satu dari dua
lembaga pengindeks internasional bereputasi tinggi, yaitu Scopus dan Web of Sciene/Thomson
Reuters.
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Berdasarkan Perka LIPI tahun 2014 tentang Berkala Ilmiah, untuk dikategorikan sebagai
jurnal internasional, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1.

Bahasa yang digunakan ialah bahasa resmi PBB yaitu Inggris, Perancis, Spanyol, Arab, Russia,
atau Mandarin;

2.

Penyumbang artikel paling sedikit berasal dari tiga negara di setiap nomor penerbitannya;

3.

Dewan Redaksi paling sedikit berasal dari tiga negara.

4.

Jurnal terindeks di lembaga pengindeks bereputasi menengah seperti Directory of Open
Access Journals (DOAJ), IEEE Pubmed, CABI, atau yang setara, atau terindeks di lembaga
pengindeks bereputasi tinggi yaitu Web of Sciene (Thomson Reuters) atau Scopus.
Kondisi saat ini Kapata Arkeologi sudah hampir memenuhi semuanya, namun belum

sampai terindeks di lembaga pengindeks internasional bereputasi tinggi. Dewan Redaksi Kapata
Arkeologi sudah merencanakan sejumlah strategi dan langkah kerja yang akan dijalankan 5
tahun ke depan dimulai tahun 2018 untuk menjaga jalur naik menuju jurnal bereputasi
internasional. Di tahun 2018 ini Kapata Arkeologi berkomitmen untuk menerbitkan artikel
berbahasa Inggris seluruhnya dan gencar memaksimalkan publikasi Call for Papers ke sejumlah
universitas mitra pengindeks untuk memperoleh sumbangan naskah dari beragam afiliasi dan
meningkatkan kompetisi kualitas artikel yang diterbitkan. Target capaian Kapata Arkeologi di
tahun 2018 ini ialah meraih SK Reputasi Internasional LIPI untuk Jurnal Ialmiah dengan
penghargaan Angka Kredit sebesar 35 AK. Daftar Pengindeks Kapata Arkeologi pada halaman
selanjutnya.
Indikator kinerja #4 “Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran, keuangan, kepegawaian
dan evaluasi kinerja yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku”,
capaian indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2017 ditargetkan
1 layanan dengan persentase capaian sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan pada indikator
kinerja ini antara lain Penyusunan Rencana Anggaran Tahun 2018, Pengelolaan Keuangan,
Pengelolaan Kepegawaian dan Pelayanan Rumah Tangga.
Telah dilakukan reviu dokumen perencanaan program dan anggaran yang menghasilkan
DIPA Tahun 2018 dan Revisi DIPA tahun 2017. Seiring meningkatnya tuntutan terhadap
akuntabilitas keuangan terkini, banyak hal yang harus disesuaikan dengan perubahan tingkat
kebutuhan dan teknologi. Pelaporan keuangan dan kinerja Satker disusun setiap periode yang
ditentukan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan, baik online maupun offline. Balai Arkeologi
Maluku juga mengikutsertakan pegawai dalam Pelatihan Teknis Pemotretan Udara dan
bimbingan teknis lainnya yang diselenggarakan oleh Kemdikbud.
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 Gambar: Daftar Pengindeks
Kapata Arkeologi
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B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017
Pagu anggaran Balai Arkeologi Maluku dalam DIPA 2017 yang digunakan untuk
mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja Balai
Arkeologi Maluku tahun 2017 sebesar Rp 5.163.337.000, dan di akhir tahun anggaran, untuk
menutupi kekurangan pagu pada belanja pegawai, ditambahkan anggaran sebesar Rp
84.000.000, sehingga pagu akhir setelah revisi adalah Rp 5.247.337.000. Grafik di bawah ini
menyajikan persentase alokasi anggaran untuk masing-masing output kegiatan yang
dilaksanakan Balai Arkeologi Maluku.
Persentase alokasi anggaran
untuk tiap output

19.15%

Hasil Penelitian Arkeologi
"Rumah Peradaban" yang
Dikembangkan

5.80%

Layanan Dukungan Manajemen
Eselon I

4.98%

Layanan Internal (Overhead)

2.88%
67.19%

Layanan Perkantoran

Keseluruhan pagu tersebut dipakai untuk membiayai 5 (lima) output kegiatan, yang
digambarkan anggaran dan realisasinya sebagai berikut:
Output Kegiatan

Realisasi

%

1.005.038.000

1.004.913.000

99.99

2. "Rumah Peradaban" yang Dikembangkan

304.350.000

304.350.000

100.00

3. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

261.445.000

261.445.000

100.00

151.000.000

146.790.332

3.525.504.000

3.480.709.040

5.247.337.000

5.198.207.372

1. Hasil Penelitian Arkeologi

4.

Layanan Internal (Overhead)

5.

Layanan Perkantoran
Jumlah

Anggaran

97.21
98.73
99.06
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Sasaran: Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan arkeologi
Dalam upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian
kinerja memerlukan anggaran sebagai dukungannya. Berikut tabel anggaran dan realisasi tiap
Indikator Kinerja Balai Arkeologi Maluku:
Indikator Kinerja

Anggaran

Realiasasi

%

Jumlah dokumen hasil penelitian arkeologi lintas
1. disiplin dan tematis

823.485.000

823.485.000

100,00

Jumlah dokumen rumah peradaban sebagai media
2. pemanfaatan hasil penelitian arkeologi

304.350.000

304.350.000

100,00

Jumlah informasi hasil penelitian dan
3. pengembangan arkeologi
Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran,
keuangan, kepegawaian dan evaluasi kinerja yang
4. sesuai dengan peraturan dan perundangan yang
berlaku

181.553.000

181.428.000

99,93

261.445.000

261.445.000

100,00

1.570.833.000

1.570.708.000

99.99

Jumlah

Berikut grafik daya serap anggaran pada empat Indikator Kinerja yang dilaksanakan oleh
Balai Arkeologi Maluku tahun 2017:
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304,350
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261,445

Realisasi

823,485

304,350

181,428

261,445

Pagu
Realisasi
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Indikator kinerja #1 “Jumlah dokumen hasil penelitian arkeologi lintas disiplin dan
tematis”, target anggaran untuk indikator kinerja ini sebesar Rp 823.485.000, dengan
realisasi sebesar Rp 823.485.000 dengan persentase capaian sebesar 100%.
Indikator kinerja #2 “Jumlah dokumen rumah peradaban sebagai media pemanfaatan hasil
penelitian arkeologi”, target anggaran untuk indikator kinerja ini sebesar Rp 304.350.000,
dengan realisasi sebesar Rp 304.350.000 dengan persentase capaian sebesar 100%.
Indikator kinerja #3 “Jumlah informasi hasil penelitian dan pengembangan arkeologi”,
target anggaran untuk indikator kinerja ini sebesar Rp 181.553.000, dengan realisasi sebesar Rp
181.428.000 dengan persentase capaian sebesar 99,93%.
Indikator kinerja #4 “Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran, keuangan, kepegawaian
dan evaluasi kinerja yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku”, target
anggaran untuk indikator kinerja ini sebesar Rp 261.445.000, dengan realisasi sebesar Rp
261.445.000 dengan persentase capaian sebesar 100%.
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 Foto: Benteng Duurstede di Saparua

aporan kinerja Balai Arkeologi Maluku tahun 2017 merupakan laporan pertanggungjawaban Kepala Balai Arkeologi Maluku atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2017.
Laporan ini menyajikan capaian kinerja 4 (empat) indikator kinerja yang menjadi
kewenangan Balai Arkeologi Maluku dalam menunjang program utama Badan Penelitian dan
Pengembangan Kemdikbud, yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan. Perjanjian kinerja/ kontrak kinerja tahun anggaran 2017 yang telah
ditetapkan, pada umumnya dapat direalisasikan sesuai target dan sasaran, dengan porsentase
capaian kinerja 100% . Meskipun demikian, perlu dilakukan evaluasi atas pelaksanaan program,
kegiatan dan anggaran, guna lebih memaksimalkan lagi pencapaian kinerja dimasa mendatang.
Hasil evaluasi kinerja sangat bermanfaat untuk perbaikan dalam perencanaan aktivitas output
kegiatan dan alokasi anggaran. Capaian kinerja tersebut merupakan upaya seluruh SDM di
lingkungan Balai Arkeologi Maluku dalam mewujudkan komitmen yang disepakati melalui
perjanjian kinerja/ kontrak kinerja Kepala Balai Arkeologi Maluku.
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Untuk lebih maksimal dalam pencapaian kinerja Balai Arkeologi Maluku dan mengatasi
atau meminimalisasi kendala-kendala dimasa mendatang, perlu dilakukan beberapa hal, antara
lain:
1. Penguatan pemahaman tentang uraian tugas masing-masing pemegang jabatan dalam
kerangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Balai Arkeologi Maluku;
2. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta penguatan sistem
pengawasan internal dan partisipasi publik agar menjamin akuntabilitas kinerja;
3. Perlu dilakukan peningkatan kompetensi pegawai sesuai sesuai kebutuhan organisasi Balai
melalui pendidikan dan latihan (Diklat) yang relevan;
4. Perlu meningkatnya kerjasama penelitian dan pengembangan arkeologi di wilayah kerja.
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 Foto: “Goyang Tobelo” makin menyemarakkan
kegiatan Jelajah Pusaka Bahari

LAMPIRAN
Formulir Perjanjian Kinerja 2017
Formulir Pengukuran Kinerja
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Formulir Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2017:

Perjanjian KinerjaTahun 2017
Kepala Balai Arkeologi Maluku
dengan Kepala Pusat Penelitian Penelitian Arkeologi Nasional
TUGAS
Melaksanakan penelitian benda arkeologi di wilayah kerja Balai Arkeologi Ambon
TARGET CAPAIAN
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi
Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Anggaran
(dalam ribuan)

(1)

(2)

(3)

(4)

Tersedianya hasil penelitian
dan pengembangan
arkeologi

Jumlah dokumen Hasil Penelitian
Arkeologi lintas disiplin dan tematis
• Hasil Penelitian Arkeologi
- Desain dan Instrumen
- Pelaksanaan Penelitian
- Pengolahan Data dan Analisis

9 Laporan/
4 Opsi
kebijakan

823.485

Jumlah rumah peradaban sebagai
media pemanfaatan hasil penelitan
arkeologi (Rumah Peradaban)

2 Lokasi

304.350

Jumlah informasi hasil penelitian dan 1050 Orang
pengembangan arkeologi
• Hasil Penelitian Arkeologi
(Komponen Evaluasi dan Publikasi)

181.553

Jumlah dokumen perencanaan dan
anggaran, keuangan, kepegawaian,
dan evaluasi kinerja yang sesuai
dengan peraturan dan perundangan
yang berlaku (Layanan Dukungan
Manajemen Eselon I)

261.445

1 Layanan

Total Anggaran Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dalam Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi pada unit kerja
Balai Arkeologi Maluku Tahun 2017 sebesar Rp 5.163.337.000,-
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Formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sesuai Revisi Terakhir:

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017
Kepala Balai Arkeologi Maluku
dengan Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional
TUGAS
Melaksanakan penelitian benda arkeologi di wilayah kerja Balai Arkeologi Ambon.
TARGET CAPAIAN
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi
Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Anggaran
(dalam ribuan)

(1)

(2)

(3)

(4)

Tersedianya hasil penelitian
dan pengembangan
arkeologi

Jumlah dokumen Hasil Penelitian
Arkeologi lintas disiplin dan tematis
• Hasil Penelitian Arkeologi
- Desain dan Instrumen
- Pelaksanaan Penelitian
- Pengolahan Data dan Analisis

9 Laporan/
4 Opsi
kebijakan

823.485

Jumlah rumah peradaban sebagai
media pemanfaatan hasil penelitan
arkeologi (Rumah Peradaban)

2 Lokasi

304.350

Jumlah informasi hasil penelitian dan 1050 Orang
pengembangan arkeologi
• Hasil Penelitian Arkeologi
(Komponen Evaluasi dan Publikasi)

181.553

Jumlah dokumen perencanaan dan
anggaran, keuangan, kepegawaian,
dan evaluasi kinerja yang sesuai
dengan peraturan dan perundangan
yang berlaku (Layanan Dukungan
Manajemen Eselon I)

261.445

1 Layanan

Total Anggaran Program Penelitian danPengembangan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dalam Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi pada unit
kerja Balai Arkeologi Maluku Tahun 2017 sebesar Rp 5.247.337.000,-
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Formulir Pengukuran Kinerja:
Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja

Jumlah dokumen
hasil penelitian
arkeologi lintas
disiplin dan
tematis
Jumlah dokumen
rumah
peradaban
sebagai media
pemanfaatan
hasil penelitian
arkeologi
Tersedianya
hasil penelitian Jumlah informasi
hasil penelitian
dan
pengembangan dan
pengembangan
arkeologi
arkeologi

Target
9
Laporan/
4 Opsi
Kebijakan

Anggaran

Tahun 2017
Realisasi

%

Anggaran

%

9
Laporan/
823,485,000
4 Opsi
Kebijakan

100.00

823,485,000

100.00

2 Lokasi

304,350,000

2 Lokasi

100.00

304,350,000

100.00

1050
Orang

181,553,000

1050
Orang

100.00

181,428,000

99.93

100.00

261,445,000

100.00

Jumlah dokumen
perencanaan dan
anggaran,
keuangan,
kepegawaian dan
1 Layanan
evaluasi kinerja
yang sesuai
dengan
peraturan dan
perundangan

261,445,000 1 Layanan
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